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O Rito escocês dos altos Graus é o rito post magistral os mais praticaram em ambos os
hemisférios, e em continuidade do Grand Orient de France os valores dos quais nós estendemos,
nossa jurisdição administra ateliers em todos os continentes. Nosso conselho supremo levou a medida
da evolução das jurisdições Escocesas humanistas distante de qualquer desejo vago de um
reconhecimento Americano ou Anglo-saxonico desde a Declaração de Genebra de 2005 o texto do
qual você achará no site internet AMHG.
Estas constatações nos conduziram a propor as jurisdições históricas que compartilham
nossos valores como também na "Ordre Maçonnique International Mixte Le Droit Humain" e nas
jurisdições femininas estabelecer Conferências continentais ambos na Europa e o Mediterrâneo e na
África e em Oceano Índico. Esta proposta foi adotada pelas jurisdições de Europa (exclua um), do
Mediterrâneo, África e Oceano Índico no dia 29 de agosto, ao término de "Grandes Tenues
d’Automne", no Templo n°2 Étienne Morin.
Em Americas onde trabalham lojas de nossa jurisdição, se está em Norte América, na Guiana,
na Martinica ou em Guadalupe, existe durante 10 anos a Federação Americana dos Conselhos
Supremos de REAA (FASCREAA) que agrupa 20 jurisdições.
Este ano, ela segurou su assembléia a Villavicencio em Colômbia, país onde a maçonaria
liberal trabalha em uma paz duradoura depois de décadas de conflitos armados. O "Grand Chancelier
aux Affaires extérieures" da França Hui Sze Kwong, o "Grand Orateur de l’Aréopage du Suprême
Conseil Etienne Morin" en custo das relações internacionais, Alain Fumaz e eu representemos o
conselho supremo e eu trouxemos todo o apoio de nossa jurisdição por nossas contrapartes
colombianas. Nós lamentamos a ausência do conselho supremo do Oriente Grande de Venezuela lá
em grande dificuldade por causa de uma revolução de Bolivarian autodeclarada o saída de qual é pelo
menos incerto.
Membro honorário desde 2016 do FASCREAA, nós tínhamos pedido nossa adesão como
membro de exercício cheio: era por unanimidade actée 30 de setembro 2017. Seguindo esta adesão,
nós assinamos tratados de amizade com os Conselhos supremos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia
e Uruguai. Eventualmente, o "Droit Humain" e as jurisdições femininas de América Latina têm
autoridade para nos unir lá.
Na continuidade desta política internacional, a conferência continental das Jurisdições
Escocesas humanistas de Europa e Mediterrâneo acontecerão em Atenas do 11 ao 13 maio 2018. A
conferência continental de África e Oceano Índico estará preparada à margem das Rencontres
humanistes et fraternelles africaines et malgaches (REHFRAM) durante uma Grande logia de
Perfeição que celebrará no Dakar no Senegal em 2 de fevereiro de 2018 e esta conferência de África e
Oceano Índico será instalado (resolvido) em outono, 2018.
Estas conferências continentais dos altos graus escoceses permitirão um diálogo de
intracontinental apoiado entre maçons escoceses de qualquer país durante as conferências, os
colóquios e uma Grande Loge de Perfection presididos pela jurisdição de organização.
Os trabalhos das conferências continentais continuarão em um diálogo intercontinental que
se tornará uma realidade dentro das "Rencontres internationales des hauts grades écossais
(RIHGEé)" introduzido por 40 anos atrás o "Grand Commandeur" Chabannes que se encontrará em
Brazzaville no Congo em junho 2019. O RIHGE serão fortalecidas assim e as ações ampliadas
Todas as demonstrações organizadas darão evidência onde eles serão segurados, exigências
de espiritualidade e universalidade que são nosso em uma procura constante para o respeito pela
dignidade humana. É aconselhável que todo membro da jurisdição está completamente consciente
que a construção de seu templo interno é inseparável da construção do templo externo. As ações que
são conduzidas no nível internacional por nossa jurisdição contribuem a isto.
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